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6) активне та постійне висвітлення через ЗМІ інформації щодо стану залучення інвес-
тицій в Харківський регіон, що сприятливо впливає на підтримання та покращення інвес-
тиційного клімату. 

7) щорічне проведення іміджевих заходів для всіх зацікавлених інвесторів (як інозем-
них, так і внутрішніх) з метою економічного зростання та розвитку Харківського регіону. В 
цьому аспекті варто вказати на проведення у вересні 2018 року міжнародного форуму 
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!». 

У цьому році Харківщина задала новий еталон проведення міжнародних заходів. Впе-
рше подібний український захід зібрав 18 послів та 6 посольських делегацій. На форумі бу-
ли представлені топ-10 економік світу. Харківщина приймала чотири потужні бізнес-
делегації на чолі з послами Албанії, Литви, Канади та Японії. Важливо також відзначити, 
що участь у форумі взяли керівники низки великих корпорацій –  японських Panasonic та 
Marubeni Corporation (входить до топ-5 торговельних компаній Японії), південнокорейсь-
кої Hyundai Motor, китайської Dongfang Electric, з якою в нас уже розвиваються досить ін-
тенсивні відносини, швейцарської Nestle та інших. Загалом у заході взяли участь представ-
ники 35 країн світу – це рекорд для харківського міжнародного форуму. 

В цілому все це свідчить про великий інтерес до економіки промислового сходу Украї-
ни, інтерес до ініціатив і стилю роботи Харківської області. Крім того, форум підтвердив, 
що нами створено потужний майданчик, який задає ритм діловому життю регіону, дозво-
ляє представникам великого, а в майбутньому, впевнена, і малого бізнесу знаходити парт-
нерів. У той же час у рамках форуму було підписано та акцептовано угоди майже на  
6 млрд грн. Серед акцептованих угод – контракт щодо модернізації ГЕС у Таджикистані. 
Підписано контракти із заводами «Південкабель», «Електроважмаш», «Турбоатом». Це го-
ловні підприємства машинобудування, кожен контракт яких автоматично завантажує де-
сятки інших підприємств по всій Україні. Так, контракти, підписані на форумі «Турбоато-
мом», завантажать не менше 4 підприємств, близько 10 тис. осіб забезпечені роботою та 
зарплатнею на 3 роки. 

Принагідно відмітити проведення Великого Слобожанського ярмарку, який пройшов 
30 вересня в рамках Х Міжнародного економічного форуму. В ярмарку взяли участь понад 
700 підприємств, які представили понад 2,5 тис. найменувань товарів – найбільше за істо-
рію існування заходу. Загальний виторг становив понад 8 млн грн, а це на 1 млн більше, 
ніж на минулорічному ярмарку. Окрім районів Харківщини, в ярмарку взяли участь пред-
ставники Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградсь-
кої, Київської та Сумської областей. 

Підсумовуючи, зазначу, що всі вищенаведені заходи, які здійснюються керівництвом 
як держави, так і регіону, дали реальні результати, про що свідчить кількість залучених 
інвестицій в Харківський регіон починаючи з 2016 року. Так, у 2016 році кількість інвести-
цій склала 1632 млн дол. США, у 2017 році – 659,7 млн дол. США, а на червень 2018 кіль-
кість інвестицій склала 300021,1 тис. дол. США (за даними Головного управління статис-
тики у Харківській області). 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ 

Процес побудови оперативно-розшукової моделі ситуації – це послідовність етапів 
процесу оперативного мислення. Оперативно-розшукові дії (заходи) становлять 
операціональну сторону професійного мислення оперативного працівника. 



Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2018 

 17

Кожен елемент інформаційної моделі первинної ситуації має певну оперативну 
«розмірність», тобто якість і кількість дій оперативно-розшукового характеру, які до нього 
можуть бути застосовані. У сукупності ці елементи і дії з ними утворюють оперативну 
розмірність тактичної ситуації, що склалася: чим більше дій можна застосувати до елементів 
ситуації, тим вища її оперативна розмірність. 

При побудові оперативно-інформаційної моделі конкретної ситуації характер 
розумових дій оперативного співробітника на відміну від таких, що здійснюються іншими 
фахівцями (слідчими, криміналістами, медиками), має свою специфіку. Вона полягає в 
розгляді всіх елементів ситуації не тільки і не стільки як результату дій особи, скільки як 
результату відображення в них його індивідуальних особливостей, що мають оперативно-
розшукове значення. Власне, розшукове значення мають, головним чином, ті елементи дій 
та їх результатів, які «виводять» на індивідуальні (або групові) особливості особи, тобто так 
чи інакше пов'язані з цими особливостями. Оперативно-інформаційна модель і повинна 
містити ці особливості, які в сукупності визначають об'єкт розшуку. Ці зв'язки отримують 
конкретне вираження у вигляді формулювання пошукових ознак об'єкта розшуку, 
найчастіше вони виражаються у формі оперативно-розшукових версій. 

Оперативне мислення в ОРД має продукувати моделі іншої якості. Їх особливістю є 
оперування однорідними розшуковими ознаками осіб (об'єктів розшуку). Оперативно-
розшукове моделювання ситуації як форма оперативного мислення не має жорсткої 
прив'язки до криміналістичної картини подій (злочинів) як до такої, що не має прямого, 
безпосереднього відношення до розшукових ознак причетних до них осіб. Базовою для 
побудови оперативно-розшукової моделі події може бути інша інформація про осіб з 
відомими ідентифікаційними ознаками, які можуть бути використані як розшукові. 
Криміналістична інформація тоді буде розглядатися з точки зору її ідентифікаційних 
можливостей. 

За такої постановки питання завдання побудови оперативно-інформаційної моделі 
зводиться, з одного боку, до виявлення ідентифікаційних ознак картини події, з іншого боку, – 
до визначення осіб (категорій, контингенту осіб) – носіїв ідентифікуючих ознак. Останнє 
найчастіше вирішується за допомогою різних обліків оперативно-розшукового 
призначення, а також можливостей оперативного визначення осіб, які, ймовірно, володіють 
ними. Якщо інформація про особу в різного роду обліках не міститься, то дії з її розшуку в 
цих обліках дадуть негативний результат. За наявності ідентифікуючих ознак це завдання 
вирішується досить швидко, за їх відсутності – розгортається в комплекс перевірочних дій 
стосовно всього відібраного контингенту осіб (або предметів). 

Головною відмінною рисою оперативного мислення в ОРД треба вважати побудову 
максимально точних оперативно-інформаційних моделей подій, тобто актуалізацію та 
оперування контингентом осіб, окремими особами або їхніми ознаками у зв'язку з подією, 
що досліджується, розкривається і розслідується. Суттю таких моделей є ознаки, що 
виступають в ролі критеріїв відбору контингенту осіб, до числа яких може належати особа, 
яка є об'єктом розшуку. 

Разом з тим базовою обставиною в цьому процесі є неоднозначність індивідуально-
особистісної (персональної) детермінації практично кожної ознаки кримінальної події, 
результату дій або вибору обставин. Це основний фактор, що обумовлює невизначеність 
ситуації прийняття рішення у розкритті практично будь-яких «неочевидних» злочинів. 
Аналіз процедури прийняття рішень в таких умовах показує, що вихідна невизначеність 
індивідуально-особистісної детермінації долається на практиці у такий спосіб: 

 невизначеність детермінації кожного елементу (ознаки) ситуації долається шляхом 
об'єднання, групування елементів, тобто структурування вихідної множини ознак; 

 елементи (ознаки) об'єднуються не за їх об'єктивними властивостями (як, 
наприклад, при реконструкції механізму заподіяння шкідливого результату, що настав), а за 
особливостями і механізмом їх суб'єктивного, індивідуально-особистісного заподіяння; 

 у процесі розшукового моделювання індивідуально-особистісні особливості та 
механізм заподіяння елементів кримінальної події конструюються в рамках специфічної 
його моделі, яку можна назвати «сюжетом події» як пов'язаної з конкретною (але поки не 
відомою) особою. 
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Оперативно-розшукове моделювання у формі побудови «сюжету події» можна 
розглядати як один із способів подолання невизначеності його індивідуально-особистісної 
(персональної) детермінації. По суті, сюжет – це інтеграційна, цілісна модель події, але не як 
кримінального факту, а як реальної життєвої ситуації. Використовуючи такий тип 
моделювання, співробітники здійснюють перехід в інший контекст, іншу семантичну 
систему – реальних життєвих ситуацій, де кримінальна подія розглядається (і дійсно є 
такою) як один із фрагментів життя злочинця. 

Це вже специфічний контекст вирішення завдання розкриття злочину і встановлення 
особи, винної в його скоєнні. Прийняті в цьому контексті рішення носять не стільки 
аналітичний, скільки евристичний характер. Єдиною умовою, що утримує хід думки в 
аналітичному контексті, є реальні ознаки події як складової основи доказової бази 
розслідування. 

Моделювання за цим типом – вельми поширений прийом у розкритті складних, 
неочевидних злочинів, що нерідко носить характер «мозкового штурму», коли кожен 
учасник роботи пропонує свої варіанти передуючих кримінальній і наступних за нею подій, 
прагнучи при цьому знайти логіку, в яку би вписувалось якомога більше деталей картини 
події. 

Досвідчений оперативник відрізняється від початківця саме наявністю професійного 
досвіду розшукової роботи, оперативним чуттям, майстерністю щодо виявлення злочинців 
та проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на документування їх 
злочинних дій. 

Одержано 01.10.2018 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Україна перебуває в нових реаліях суспільного життя – у внутрішній і зовнішній 
політиці пріоритетного значення набула протидія загрозам, які виникли у зв’язку з 
прагненням Української держави інтегруватись у Європейський Союз, до вдосконалення 
національної безпеки шляхом реформування сектору безпеки та оборони, зокрема 
правоохоронної системи. 

Реформування правоохоронних органів, їх функцій та компетенції повинно 
передбачати розробку сучасних нормативно-правових умов функціонування як кожного 
правоохоронного органу окремо, так і правоохоронної системи України в цілому [1, с. 7]. 

Реформування правоохоронної системи має бути спрямована на посилення протидії 
злочинності, підвищення ефективності діяльності всіх органів охорони правопорядку. 

Реформування правоохоронної системи має чотири складові, зокрема організаційно-
адміністративну, нормативно-правову, ідеологічну, контрольно-наглядову. Перша полягає 
в розробці стратегічних напрямків реформування, визначенні виконавців, термінів 
реформування, послідовності й етапів реформування, вжитті адміністративних заходів з 
організації проведення реформування. 

Друга полягає в правовому забезпеченні реформування, у прийнятті законних та 
підзаконних актів, які мають бути правовою основою реформування.  

Ідеологічна складова полягає в роз’ясненні цілей і методів реформування, формуванні 
громадської думки з тим, щоб суспільство сприймало реформи і брало належну участь у 
реалізації заходів реформування, не чинило протест чи іншу протидію як окремим заходам, 
так і в цілому здійсненню реформування тих чи інших галузей суспільного життя. 

Контрольно-наглядова складова організації реформування реалізується через заходи 
контролю і нагляду за виконанням заходів реформування, дотримання законності в процесі 


